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POPIS PRODUKTU
Zmes na úľavu Deep Blue v sebe spája osem esenciálnych 
olejov známych tým, že poskytujú úľavu a chladivý pocit 
kĺbom a svalom. Najmä gaultéria a mäta pieporná spoločne 
pôsobia upokojujúco, hlavne po intenzívnom cvičení. Tieto 
esenciálne oleje poskytujú upokojujúce účinky a úľavu 
chrbtu, nohám a chodidlám.

POUŽITIE
• Použite olej Deep Blue pri masáži, aby ste využili jeho 

utišujúce a chladivé vlastnosti. 

• Zrieďte Deep Blue s frakcionovaným kokosovým olejom a 
vmasírujte do nôh dieťaťa. 

• Pred cvičením a po cvičení naneste na chodidlá a kolená, 
aby ste dosiahli povzbudzujúci a chladivý účinok. 

• Po dlhých hodinách strávených za počítačom si 
vmasírujte zmes esenciálnych olejov Deep Blue do 
prstov, zápästí, pliec a krku. 

• Po absolvovaní behu na dlhé trate zrieďte niekoľko 
kvapiek Zmesi na úľavu Deep Blue vo frakcionovanom 
kokosovom oleji a vmasírujte do požadovaných partií. 

• Po dlhom dni vmasírujte do oblasti krížov. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Na masáž, zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml 
základového oleja. Na kúpeľ, zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml 
základového oleja. Na parfumovanie, zmiešajte 1 kvapku s 
10 kvapkami základového oleja. Len na vonkajšie použitie.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Ak ste tehotná alebo podstupujete liečbu, poraďte sa so 
svojím lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, vnútornou 
časťou uší a citlivými časťami tela.
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Deep Blue™

Zmes na úľavu  5 ml

HLAVNÉ ÚČINKY

• Táto upokojujúca kombinácia esenciálnych olejov 
certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG pomáha 
zmierniť napätie. 

• Deep Blue poskytuje upokojujúci účinok, ktorý 
prináša úľavu kĺbom a schladí svaly. 

• Po nanesení na pokožku vyvolá chladivý pocit na 
poskytnutie presne zacielenej úľavy. 

• Použite pri upokojujúcej masáži po dlhom dni pre 
navodenie úľavy.

Zloženie: olej z lístkov gaultheria procumbens 
(gaultéria), olej z kôry cinnamomum camphora 
(gáfrovník), olej z mentha piperita (mäta pieporná), 
olej z kvetov cananga odorata, olej z kvetov 
helichrysum italicum, olej z kvetov tanacetum 
annuum, olej z kvetov chamomilla recutita 
(rumanček), výťažok z kvetov osmanthus fragrans, 
benzyl benzoát*, benzyl salicylát*, eugenol*, 
farnesol*, geraniol*, limonén*, linalool*

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji


